
Stravovanie v školskom roku 2022/2023   
úprava výšky stravného od 1.9.2022 

    

Aj v školskom roku 2022/2023 bude stravu našej škole dodávať Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 

Piešťany. Podmienkou objednávky obedu je zaplatená strava a aktívny stravovací čip. Stravu je nutné 

uhrádzať cez účty rodičov, nie poštovými poukážkami.   

Spôsob úhrady stravy:   

Stravu je potrebné uhradiť vždy do 25-teho dňa v kalendárnom mesiaci (napr. na mesiac september 2022 

treba zaslať úhradu do 25. augusta 2022). Strava sa objednáva automaticky na nasledujúce deň po pripísaní 

platby na stravovací účet.   

Číslo účtu: IBAN SK11 8180 0000 0070 0049 5703   

Variabilný symbol: login stravníka 9-miestny číselný kód (každý stravník dostal pri nástupe do 1. ročníka, 

je platný do ukončenia štúdia na škole. (tento využívate aj pre prihlásenie na web. aplikáciu stravy)  Zákonní 

zástupcovia budúcich žiakov prvých ročníkov a prímy neuvedú variabilný symbol, ale v poznámke uvedú 

plné meno a priezvisko dieťaťa. Login im bude pridelený v mesiaci august 2022, alebo si ho môžu od 

15.08.2022 telefonicky vyžiadať  na tel. č. 033/7989312). Od pridelenia tohto čísla je nutné uvádzať ho ako 

variabilný symbol.  Upozorňujeme, že neuvedenie správneho variabilného symbolu môže mať za 

následok, že žiakovi nebude platba spárovaná a nebude mať objednaný obed.    

SUMA: 35 € (odporúčaná mesačná čiastka, môžete si zadať aj inú čiastku)   

Poznámka: Meno žiaka a trieda (je nutné uviesť)   

 

Prihláška na stravovanie   

Prihlášku si môžete vytlačiť, popr. ju dostanú žiaci aj na začiatku školského roka od triedneho učiteľa a po 

vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom žiaka odovzdajú triednemu učiteľovi, alebo prinesú na sekretariát.   

 

Odhlasovanie zo stravy   

Odhlasovanie zo stravy je potrebné uskutočniť deň vopred do 10:30 hod.  (požiadavka Hotelovej akadémia 

Ľudovíta Wintera Piešťany).    

Žiak sa odhlasuje výlučne pomocou odhlasovacieho zariadenia umiestneného v priestoroch školy, alebo 

pomocou internetovej aplikácie, ktorá je prístupná na našej webovej stránke v sekcii stravovanie – 

odhlasovanie stravy. V tejto sekcii máte uvedený aj podrobný návod ako pri odhlasovaní postupovať.   

Odhlasovať stravu telefonicky nie je možné ! 

Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.   

Ak sa žiak so súhlasom zákonného zástupcu chce odhlásiť natrvalo zo stravy (do konca školského roka), 

prinesie odhlášku zo stravovania podpísanú zákonným zástupcom na sekretariát školy.   

Do prihlášky na stravu uvádzajte správne číslo účtu, nakoľko pri ukončení štúdia budú naň zaslané 

preplatky zo stravovacieho účtu žiaka. Vždy zmenu čísla účtu písomne oznámte. O vrátenie preplatku 

zo stravy môžete požiadať aj individuálne na konci každého školského roku, písomne alebo mailom.  

Stravná jednotka v školskom roku 2022/2023 :  

Mladší žiaci príma – kvarta                                             1,50 € /obed  * 

Starší žiaci kvinta – oktáva, I. – V. ročník                      1,61 € / obed  * 

*Tieto sumy predstavujú hodnotu potravín, ostatné náklady (energie, platy zamestnancov.....) dotuje štát.    
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